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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư theo Thông tư số 06/2020/TT-
BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
1. Thông tin chung 
- Họ và tên: BÙI MẠNH NHỊ 
- Năm sinh: 21/2/1955 

- Giới tính: Nam  
- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TSKH năm 
1995 tại Nga 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): PGS 
năm 2001, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngành Văn học, Chuyên ngành Văn học dân gian 
- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung 
ương. 

- Chức vụ cao nhất đã qua:  
- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có)): Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại 
học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh năm 2019 
- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có): Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư 
ngành Văn học nhiệm kỳ 2014 - 2019 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 
2. Thành tích hoạt động đào tạo và  
nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 
2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 
a) Tổng số sách đã chủ biên: 4 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất 
bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

- Văn học dân gian: Những công trình nghiên cứu (Chủ biên). Nxb Giáo dục xuất bản năm 
1995, tái bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung năm 2015. 
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 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

 a) Tổng số đã công bố: 35 

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công 

bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

 - Trong nước: 

- Truyện Kiều trong diễn văn của các Tổng thống Mỹ, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 

1 năm 2018. 

- Nguyễn Bính – Nhà thơ của nhiều thời, Kỷ yếu Hội thảo do Viện Văn học Viện Hàn 

lâm khoa học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Văn hiến tổ chức năm 2018 ( ISBN: 

978-604-967-828). 

- Kịch Lưu Quang Vũ: sức hấp dẫn lâu bền, Kỷ yếu Hội thảo do Viện Văn học, Viện 

Hàn lâm khoa học Việt Nam phối hợp với Trương Đại học Duy Tân tổ chức năm 2018 ( 

ISBN: 978-604-84-3417-5). 

- Giáo dục lý tưởng và tình yêu quê hương đất nước cho học sinh, sinh viên qua văn 

học, Tạp chí Nghiên cứu lý Luận Phê bình Văn học Nghệ thuật số 31 năm 2015. 

- Văn hóa truyền thống. Trong cuốn “Giáo dục văn hóa truyền thống”, Nxb Đại học 

Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, năm 2019. 

- Văn hóa truyền thống. Trong cuốn “Giáo dục văn hóa truyền thống”, Nxb Đại học 

Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, năm 2019. 

- Sử thi từ một dòng sông. Báo Văn nghệ số 14, ngày 14/4/2020. 

 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

 - Tổng số có: ……… sáng chế, giải pháp hữu ích 

 - Tổng số có: ……… tác phẩm nghệ thuật 

 - Tổng số có: ……… thành tích huấn luyện, thi đấu 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bằng, tên cơ quan cấp): không. 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  
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a) Tổng số: 5 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, 

năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

 - Phạm Thị Huệ, đề tài “Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản tác phẩm văn học phi hư 

cấu của học sinh qua hệ thống câu hỏi”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, bảo vệ năm 

2016. Hướng dẫn chính. 

 - Phan Thị Kim Anh, đề tài “Người phụ nữ Việt trong văn hóa miền Tây Nam Bộ (qua 

tư liệu ca dao Nam Bộ)”, bảo vệ năm 2018. Hướng dẫn chính. 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, 

sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích): 

Bài báo khoa học 

- Ngoài nước: 

+ Biểu trưng trong dân ca (Khảo sát và nhận xét từ dân ca Nga và dân ca Việt Nam), 

Kỷ yếu Hội nghị các nhà khoa học Ngữ văn trẻ, Viện Văn học Nga thuộc Viện Hàn lâm khoa 

học Nga xuất bản, năm 1993). 

+ Nhân vật trữ tình trong dân ca (Khảo sát và nhận xét từ dân ca Nga và dân ca Việt 

Nam), Kỷ yếu Hội nghị các nhà khoa học Ngữ văn trẻ, Viện Văn học Nga thuộc Viện Hàn 

lâm khoa học Nga xuất bản, năm 1995). 

-Trong nước: 

+ Một số đặc điểm nghệ thuật của ca dao dân ca Nam Bộ, Kỷ yếu Văn hóa nghệ thuật 

truyền thống đồng bằng song Cửu Long, Bộ Văn hóa, 1982 

+ Dân ca miền đất phương Nam Tổ quốc,  Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 11, 1984 

+ Suy nghĩ về việc sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian ở đồng bằng song Cửu Long, 

Kỷ yếu Mấy đặc điểm văn hóa đồng bằng song Cửu Long, Bộ Văn hóa, 1984 

+ Đặc điểm ngôn ngữ ca dao, dân ca Nam Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ số 1 năm 1984. 

+ Truyện Trạng Ba Phi, một hiện tượng văn học dân gian độc đáo, Tạp chí Văn hóa 

dân gian số 2 năm 1985. 

+ Tìm hiểu văn học dân gian địa phương từ đặc trưng của văn học dân gian, Tạp chí 

Văn học số 3 năm 1985. 

+ Vài nét về folklore học Nga đương đại, Tạp chí Văn học số 3 năm 1995. 
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+ Chế lan Viên – nhà thơ không thể lấy kích thước bình thường mà hòng đo được, 

Tạp chí Văn học số 3 năm 1997. 

+ Công thức truyền thống và đặc trưng cấu trúc ca dao dân ca trữ tình, Tạp chí Văn 

học số 1 năm 1998. 

+ Thời gian nghệ thuật trong ca dao dân ca trữ tình, Tạp chí Văn học số 12 năm 

1999. 

+ Truyện Kiều trong diễn văn của các Tổng thống Mỹ, Tạp chí Nghiên cứu văn học 

số 1 năm 2018. 

+ Nguyễn Bính – Nhà thơ của nhiều thời, Kỷ yếu Hội thảo do Viện Văn học Viện 

Hàn lâm khoa học Việt Nam phối hợp với Trương Đại học Văn hiến tổ chức năm 2018 ( 

ISBN: 978-604-967-828). 

+ Kịch Lưu Quang Vũ: sức hấp dẫn lâu bền, Kỷ yếu Hội thảo do Viện Văn học, Viện 

Hàn lâm khoa học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức năm 2018 ( 

ISBN: 978-604-84-3417-5). 

+ Văn hóa truyền thống. Trong cuốn “Giáo dục văn hóa truyền thống”, Nxb Đại học 

Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, năm 2019. 

+ Sử thi từ một dòng sông. Báo Văn nghệ số 14, ngày 14/4/2020. 

Sách 

 + Sen Tháp Mười (Ca dao miền Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh), Nxb Thành phố Hồ Chí 

Minh, năm 1980. 

 + Giáo trình Văn học dân gian, tập 2 ( Biên soạn chung cùng Trần Vĩnh), Trường Đại học 

Sư phạm Tp Hồ Chí Minh xuất bản, năm 1985. 

 + Ca dao Dân ca Nam Bộ (Đồng tác giả), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1985. 

 + Truyện cười dân gian Nam Bộ (Đồng tác giả), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1988.  

 + Thơ văn Đồng Tháp, tập 1 (Đồng tác giả), Sở Văn hóa Thông tin Đồng Tháp, năm 1986. 

 + Thơ văn Đồng Tháp, tập 2 (Đồng tác giả), Sở Văn hóa Thông tin Đồng Tháp, năm 1987. 

 + Thơ văn Đồng Tháp trong nhà trường, Sở Văn hóa Thông tin Đồng Tháp, năm 1996. 

 + Văn học dân gian: Những công trình nghiên cứu (Chủ biên). Nxb Giáo dục xuất bản 

năm 1995, tái bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung năm 2015. 

 + Văn học dân gian: Những tác phẩm chọn lọc, (Chủ biên). Nxb Giáo dục xuất bản năm 

1995, tái bản lần thứ 5 có sửa chũa, bổ sung năm 2015. 
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 + Phân tích tác phẩm văn học dân gian, Nxb Giáo dục Việt Nam, năm 2012. 

 + Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập môn Ngữ văn các lớp 6.7, 10 (Đồng tác 

giả) từ năm 2002 đến nay. 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 
   Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015 về thành tích Nghiên cứu khoa 
học . 

     3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 
lượt trích dẫn (nếu có): 

3.4. Ngoại ngữ 
- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: tiếng Nga 
- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: giao tiếp 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 05 năm 2020 
XÁC NHẬN CỦA 

CƠ QUAN CÔNG TÁC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 NGƯỜI KHAI 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

Bùi Mạnh Nhị 
 

 

 

 

 

      


